
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  :   25-27  ตุลำคม  2562 

พมา่ ไหวเ้ทพทนัใจ 4 ทศิ 
3 วนั 2 คนื 

สายการบนิไทยแอร ์เอเซยี BY FD 

 



 

04.30 น.    คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ สนามบินดอนเมือง 
อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

07.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย  เท่ียวบิน FD251  
08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นท่ีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหงสำวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของเมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 
80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 

  น าท่านตักบำตรพระสงฆ์กว่ำ 1,000 รูป ท่ีวัดไจ้คะวำย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่ำนสำมำรถน ำสมุด ปำกกำ ดินสอไปบริจำคท่ีวัดแห่งนีไ้ด้ 

เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธำตุมุเตำภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้ 
น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่ง
ศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 
51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนกัท่ี
มหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่า
ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะ
พระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ 
ท่ำนจะได้นมัสกำร ณจุดอธิษฐำนอนัศักดิ์สิทธิ์ และสำมำรถน ำธูปไปค ำ้กบัยอดของเจดีย์องค์ท่ีหัก
ลงมำเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค ำ้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองย่ิงขึน้ไป 

 
 
 

 วันแรกของการ
เดินทาง 

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – 
พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ – 

พระธาตุอนิทร์แขวน (รวมรถขึน้พระธาตุ) 

- เท่ียง เย็น 



น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึง้ (KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และ
บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่า
โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนองท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบ
ทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็น
เชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอย
ทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจาก
พงศาวดาร 

 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่าน

ชมแม่น ้ำสะโตงสถานท่ีส าคญั ทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงั
รวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหา
อุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง 
ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดมี้การ
ปะทะกันท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุ
รกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหง
สาวดี พระแสงปืนท่ีใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า “พระแสงปืนตน้ขา้ม
แม่น ้าสะโตง” นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  
น าท่านเดินทางสู่ พระธำตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ ซ่ึง
เป็นจุดส าหรับท าการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ ำเส้นทำงชนิดเดียวท่ีจะสำมำรถ
ขึน้พระธำตุอนิทร์แขวนได้)  
ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พกัที ่YOE YOE LAY HOTEL, KYAIKHTO HOTEL, MOUNTAIN TOP HOTEL 
ให้ทุกท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศัย 
 
น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธำตุอนิทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ 
กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง 5.5 เมตร
ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก  
เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่ง
สมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อ
เป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้า
นมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะ
ไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่ำนสำมำรถเตรียมแผ่นทองค ำไปเพ่ือปิดทององค์พระธำตุอนิทร์



แขวน (เข้ำไปปิดทองได้เฉพำะสุภำพบุรุษ ส่วนสุภำพสตรี สำมรถอธิษฐำน และฝำกสุภำพบุรุษเข้ำ
ไปปิดแทนได้ 
**ส ำหรับจุดไหว้พระธำตุด้ำนบนจะมีบริกำรแผ่นทองค ำเปลวรำคำเร่ิมต้น 2,000 จ๊ำต/ชุด** 

ค ่ำ    บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ห้องอำหำรในโรงแรม  
จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืนแต่ ประตูเหลก็ท่ีเปิด
ส ำหรับสุภำพบุรุษ จะเปิดถึงเวลำ 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม
ผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก 

 

หมำยเหตุ : โรงแรมบนพระธำตุอนิแขวน สร้ำงเพ่ือควำมสะดวกสบำยเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีขึน้ไปกรำบนมัสกำรพระ
ธำตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหรำเหมือนเมืองย่ำงกุ้งและมโีรงแรมจ ำกดั แต่ได้เร่ืองควำมสะดวกจำกกำรเดินทำง บำง

โรงแรมมีเป็นห้องพดัลม เน่ืองจำกบนเขำมีอำกำศเย็นสบำยและไม่สำมำรถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้ 
 

 
05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเช้า อิสระตำมอัธยำศัย ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ี

ไม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหาร
เร่ิมต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊ำต 

    ดอกไม้ธูปเทียนเร่ิมต้นชุดละ 2,000 จ๊ำต ท ำบุญตำมอธัยำศัย  
06.30 น.      บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
07.30 น.   อ าลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั เปลี่ยนนั่งรถ ถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทาง

สู่กรุงหงสาวดี  
 จากนั้ นน าท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Tha Lyang Buddha) กราบ

นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ี
เคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร 
สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ีย่างกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวาง
เหล่ือมพระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

    น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เมืองย่ำงกุ้ง 
เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย       น าท่านนมสัการวัดจองตู และ วัดพระสุพรรณกลัยำ 

 

วันท่ีสอง พระธาตุอนิทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลยีว –  
วัดจองตู – พระสุพรรณกลัยา - พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง 

เช้า เท่ียง เย็น 



 
จากนั้ นน าท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอน
ตาหวาน พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวย
ท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
 

 
เย็น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดี ย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองค า

คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือ
เดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่งนีม้ี ลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอ
พรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล  พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริย์
หลายรัชกาลองค์เจดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนักยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้น
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้ง
สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่
ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย
หลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึง
ของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะ
เอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกันกู้
ขึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ
ให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 

ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุตยิังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตกุงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตโุยธัสสะต ิ

อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกดิ อาทิตย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ. ภัตตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั** โรงแรมหรูระดับ 5 ดำว  
PULL MAN HOTEL, LOTTE HOTEL, MELIA HOTEL, SEDONA HOTEL 5* 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เจดีย์โบตำทำวน์ เพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปี  
ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุ
พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 องค ์และจารึกดิน
เผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ย
กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์
น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 
วิธีกำรสักกำระรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตำมควำมปรำถนำก็ ให้เอำ
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมำสักกำระ นัตโบโบยี จะชอบมำก 
จำกนั้นกใ็ห้เอำเงินจะเป็นดอลล่ำบำทหรือจ๊ำดกไ็ด้ (แต่แนะน ำให้เอำเงินบำทดีกว่ำเพรำะเรำเป็นคน
ไทย)แล้วเอำไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมำ 1ใบ เอำมำเก็บรักษำไว้
จำกนั้นก็เอำหน้ำผำกไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่ำนก็จะสมตำมควำมปรำรถนำท่ีขอไว้น ำ
ท่ำนข้ำมฝ่ังไปอีกฟำกหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมำดอว์เมี๊ยะ”ตาม
ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่
ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตัโบโบย ีซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ 
ซ่ึงกำรขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบำๆ ห้ำมคนอ่ืนได้ยิน ชำวพม่ำ 
นิยมขอพรจำกเทพองค์นี้กนัมำกเช่นกันกำรบูชำเทพกระซิบบูชำด้วยน ้ำนม ข้ำวตอก ดอกไม้ และ
ผลไม้ 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม เจดีย์สุเล (Sule Pagoda) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองยา่งกุง้ เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม 
สีเหลืองทองอร่าม ภายในองคเ์จดียบ์รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไว ้ ณ.เจดียแ์ห่งน้ียงั
มี เทพทนัใจองค์ท่ีโตท่ีสุด ท่ีชาวพม่านับถือมากท่ีสุด  และเช่ือกันว่า ขออะไรจากท่าน ท่านจะ
ประทาน ใหอ้ยา่งรวดเร็ว และถือเป็นเทพทนัใจตน้ต ารับ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 
 

วันท่ีสาม เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - เจดีย์สุเล –  
วัดไจ๊เข้า - ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ         

เช้า เท่ียง - 



  น าท่านสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda) ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของพม่าถือ
เป็นเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพทนัใจไจ๊เขา้ ซ่ึงเป็นหัวหน้าของเทพทนัใจใน
ยา่งกุง้ท่ีไหนท่ีสร้างเทพทนัใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตท่ีน้ีก่อนท่ีส าคญั ใครอยากไดง้านใหญ่
เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอท่ีน้ี ทั้งเร่ืองงาน เงินและความส าเร็จ ถา้จะนบัแลว้องคน้ี์เป็นเทพทนัใจท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยา่งกุง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนั้น น าท่านเท่ียวชม ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดย
ชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ี  
จ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้   

  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้
ศุลกากรตรวจ) 

    สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
19.25 น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย  เท่ียวบินท่ี FD 258  
21.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
พม่า...ไหวพ้ระขอพรเทพทนัใจ 4 ทิศ 

 3 วนั 2 คืน (FD) ราคาท่านละ 

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 16,900.- 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 16,900.- 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ( มีเตียง ) 16,900.- 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 16,900.- 
ห้องเดี่ยว เพิม่อกีท่านละ  3,900.- 

ราคานีย้ังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท   

*** ราคานีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป หากผู้โดยสารต ่ากว่า 15 ท่าน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นราคาค่าทัวร์ *** 

 
อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3  ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000.-  บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท   

 
** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน 

ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท้ังนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวีซ่าปกติอกี 
ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000.- บาท  
ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
• ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
 



เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทั
ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียน
เวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได ้) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว 
(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 



➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือได ้

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือ
วา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


